
                                                      

 
POLSKIE  TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

 

WOJSKOWE KOŁO PTTK „WIARUSY” 
 

 

 

XXIII TURNIEJ TURYSTYCZNO - REKREACYJNY   KÓŁ    

Z PWO PTTK W WAŁCZU  

 

 

 
 

 

                  

 
Szczecinek, 03 marca 2019r. 



 
 

 

 

POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK W WAŁCZU  

ul. Mazowiecka 2 

Tel. 67 250 22 28, Fax 67 250 21 65 

 
 

ORGANIZATOR 
 

Wojskowe Koło PTTK „Wiarusy”  ul. Kościuszki 58 / WKU, 78 – 400 Szczecinek  

tel. 94 37 25 111, 661 123 919. 
 

TERMIN 
 

03 marca 2019r. / niedziela/ w godzinach od 10.00 – 15.00. 
 

MIEJSCE 
 

Stołówka przy Schronisku Młodzieżowym w Szczecinku ul. Kościuszki 56 / na przeciwko szpitala/. 
 

Kierownictwo turnieju 
 

1. Bogdan Bereszyński 

2. Wojciech Knapik – Sędzia główny  

3. Ireneusz Orłowski 

4. Danuta Knapik 

5. Zbigniew Piaseczny 

6. Kazimierz Piętka 
 

Cele turnieju 
 

- popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez udział w turnieju turystyczno – rekreacyjnym, 

- współzawodnictwo indywidualne i zespołowe w trakcie gier i zabaw, 

- integrowanie środowiska turystycznego z kół PWO PTTK, 

- propagowanie aktywnego wypoczynku i zachowań prozdrowotnych, 

- wyłonienie najaktywniejszej  drużyny turnieju kół. 

 

     Uwaga ! 

     W Turnieju może uczestniczyć maksymalnie 15 osób z każdego koła. 
 

 

NAGRODY: 
 

● Puchar i dyplom Prezesa PWO  PTTK w Wałczu za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej. 

● Puchar i dyplom Prezesa WK  PTTK „ Wiarusy” w Szczecinku za zajęcie II miejsca. 

● Puchar i dyplom Komendanta WKU w Szczecinku za zajęcie III miejsca. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ZASADY UCZESTNICTWAW XXIII TURNIEJU  TURYSTYCZNO – REKREACYJNYM KÓŁ 

PWO PTTK W WAŁCZU 
 

 

1. Zgłoszenie  uczestnictwa wraz z przesłaniem pocztą lub emailem potwierdzenia na adres: 

    
 

    Wojskowa Komenda Uzupełnień 

    ul. Kościuszki 59,  78-400 Szczecinek 

    „ Koło PTTK Wiarusy”, e-mail:  beresz2@vp.pl w terminie do dnia 28.02.2019r. 
 

2. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 10,00 złotych od osoby. 
 

3. W ramach wpisowego organizator zapewnia: 

● upominek dla każdego uczestnika 

● zupę grochową z chlebem 

● napoje gorące: kawa i herbata, 

● napoje chłodzące, 

● słodycze i owoce. 
 

 

OPIS KONKURENCJI REKREACYJNYCH 
 

1. Rzut lotką do tarczy – drużyna 3 osobowa – punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

Koło reprezentuje  trójka zawodników ( w tym minimum jedna kobieta). Zawodnicy wykonują 5 rzutów 

lotką  do tarczy ( dodatkowo 3 rzuty próbne) z odległości 5 m. Wynik za drużynę stanowi suma uzyskanych 

łącznie punktów w 15 rzutach. Zwycięża drużyna, która uzyska największą ilość punktów. 

Sędzia prowadzący konkurencję– kol. O ̍ Brień Jerzy 
 

 

2. Łowienie rybek wędką z podłogi.  – drużyna 1 osoba– punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

      Koło reprezentuje  jeden zawodnik, który łowi wędką  rybki w ciągu 5 minut. Za każdą złowioną  

      rybkę zawodnik otrzymuje 1 pkt. Zwycięża ten zawodnik, który w wyznaczonym czasie złowi  

      najwięcej rybek.  
 

      Sędzia prowadzący konkurencję– kol. Piaseczny Zbigniew 
 

3. Gra marynarska - bierki – drużyna 3 osobowa– punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

      Koło reprezentuje  troje zawodników .  Każdy z zawodników jeden raz zbiera bierki wg. zasad  

      regulaminowych. Wynik za drużynę stanowi suma punktów zdobytych przez trzech zawodników. 

      Sędzia prowadzący konkurencję– kol. Knapik Wojciech 
 

4. Zabawa serso – drużyna 5 osobowa – punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

Koło reprezentuje  pięciu zawodników ( w tym jedna kobieta). Zawodnicy wykonują 6 rzutów serso na 

tarczę z palikami o różnej wartości punktowej  ( jeden rzut  rzuty próbny) z odległości 4 m. Wynik za 

drużynę stanowi łączna ilość punktów uzyskanych. Zwycięża drużyna, która uzyska największą ilość 

punktów. 

Sędzia prowadzący konkurencję– kol. Piętka Kazimierz 
 

5.   Rzut piłeczką do kosza  – drużyna 5 osobowa – punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

Koło reprezentuje pięciu  zawodników ( w tym minimum  jedna kobieta). Zawodnicy wykonują 5 rzutów 

piłką do tenisa ziemnego  do kosza z odległości określonej przez sędziego. Wynik za drużynę stanowi suma 

uzyskanych łącznie punktów w 25 rzutach. Zwycięża drużyna, która uzyska największą ilość punktów. 

Sędzia prowadzący konkurencję– kol. Orłowski Ireneusz 
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6.   Konkurs zręcznościowy – drużyna 2 osobowa – punktacja 4 – 1 pkt. za kolejne miejsca. 

Koło reprezentuje dwoje zawodników ( w tym jedna kobieta). Zawodnicy podbijają piłeczkę rakietką do 

tenisa stołowego ( wydaną przez sędziego)w miejscu w czasie 1 minuty. Wynik za drużynę stanowi suma 

podbić uzyskanych łącznie przez drużynę. Zwycięża drużyna, która uzyska największą ilość podbić 

wykonanych w określonym czasie. 

Sędzia prowadzący konkurs– kol. O ̍ Brień Jerzy 
 

 

7. Konkurs „kulinarny” - niespodzianka. Drużynę reprezentuje  1 osoba – punktacja 4 – 1 pkt. za 

kolejne miejsca. Zawodnicy wykonują polecenie wykonania czynności ( zadanie określi sędzia przed 

konkurencją).O kolejności zajętych miejsc decyduje czas bezbłędnego wykonania  zadania                             

„kulinarnego”. 

Sędzia prowadzący konkurs– kol. Bereszyński Bogdan 

 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. Dojazd na turniej organizują władze kół biorących udział w imprezie. 

2. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. 

3. Kierownictwo turnieju  nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody 

wynikłe w czasie trwania imprezy, zawinione przez uczestników jak i osoby trzecie. 

4. O sprawach nie ujętych w regulaminie decydują ostatecznie organizatorzy. 

 

 

ZAPRASZAMY DO SZCZECINKA ! 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia 03 marca 2019r. 

 

 
 

 

 

 

       

 
 

                            

 

 

                          


